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Crafter do przewozu osób 

Crafter w wersjach Kombi i Autobus to propozycja marki 

Volkswagen Samochody Dostawcze dla branż zajmujących się 

przewozem osób. Transport lokalny czy długodystansowy, 

hotele, turystyka, transfer lotniskowy – wszędzie tam, 

gdzie liczy się wygoda pasażerów, nasza propozycja spełnia 

najwyższe standardy. 

Crafter przystosowany do przewozu osób przede wszystkim 

zapewnia najwyższy poziom komfortu, ale także zachwyca 

nowoczesnym designem, wyróżnia się niskim zużyciem paliwa, 

innowacyjnością i jakością marki Volkswagen.

Crafter Kombi

Crafter Autobus
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Długość Medium

Układ siedzeń
1+8 siedzeń

Orientacyjna 
wielkość 
przestrzeni 
ładunkowej
 

Crafter Kombi
Crafter Kombi oferuje najwyższy komfort podróży na dziewięciu wygodnych fotelach 

oraz ergonomicznie zorganizowaną przestrzeń do przewozu osób niepełnosprawnych.

Dzięki zmiennej konfiguracji kabiny Crafter Kombi pozwala stworzyć najbardziej dopasowany 

do Twojej działalności układ foteli przy zachowaniu miejsca na bagaż lub sprzęt.

Crafter 35
•  maksymalna liczba miejsc: 1+8

•  możliwość przewozu osób niepełnosprawnych – opcjonalnie

•  kategoria pojazdu: M1

•  uprawnienie do kierowania pojazdem: prawo jazdy kategorii B

•  długość zewnętrzna pojazdu: 5986 mm (ew. 6836 mm lub 7391 mm)

•  wysokość wnętrza przestrzeni pasażerskiej: około 1,7 m lub 1,9 m

•  napęd: diesel lub elektryczny

•  skrzynia biegów: manualna lub automatyczna

•  napęd na oś przednią lub z 4MOTION

•  prędkość maksymalna: zgodnie z homologacją, bez ogranicznika prędkości

•  świadectwo homologacji WE drugiego etapu
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Wyposażenie

Samochód można także skonfigurować 
do przewozu osób niepełnosprawnych.

Alternatywny układ siedzeń 1+8 – 
przykładowe konfiguracje

Long 2200 mm

1400 mm

Long plus 2800 mm

02

01

01  Siedzenia: pojedyncze siedzenia w przestrzeni pasażerskiej 
z możliwością regulacji kąta pochylenia oparcia, wyposażone 
w podłokietniki i trójpunktowe pasy bezpieczeństwa.

02  Szynowy system montażu siedzeń pozwala na dowolną 
konfigurację siedzeń w zależności od potrzeb w danej chwili.

Medium
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03  Nawiew klimatyzacji: Crafter Kombi może być 
wyposażony w dwuparownikową klimatyzację 
chłodzącą przedział pasażerski. Nadmuch 
schłodzonego powietrza jest możliwy w kilku 
kierunkach, a tunel nadmuchowy zlokalizowany 
jest centralnie pod sufitem.

04  Kokpit: ergonomicznie zaprojektowany kokpit 
zawierający schowki, seryjne radio 
ze zintegrowanym zestawem głośnomówiącym 
Bluetooth i kierownicą wielofunkcyjną, 
umożliwiającą obsługę telefonu komórkowego 
i radia.

Nowy Crafter Kombi

Najważniejsze elementy wyposażenia standardowego 

w wariancie Comfortline

●  Adaptive ESP 9i – elektroniczny system stabilizacji toru jazdy uwzględniający obciążenie pojazdu

●  HBA – hydrauliczny asystent hamowania (wspomaganie hamowania awaryjnego BAS)

●  BDW – osuszanie tarcz hamulcowych

● Crosswind Assist – asystent bocznego wiatru

●  Hill Start Assist – asystent ruszania pod górę

●  Hamulec wielokolizyjny

●  Centralny zamek

●  Seryjne radio

●  Kierownica wielofunkcyjna, umożliwiająca obsługę radia i telefonu komórkowego

●  Fabryczne przeszklenie pojazdu

●  Pojedyncze fotele z regulacją oparcia montowane w szynach z pasami trójpunktowymi, 

tapicerowane podłokietniki

●  Możliwa indywidualna zmiana umiejscowienia foteli

● Podłoga modułowa z szynami aluminiowymi pokryta wykładziną z tworzywa sztucznego lub materiału

● Wyłożenie ścian, drzwi przesuwnych i tylnych wykonane z tworzywa ABS, podsufitka 

● Izolacja termiczna ścian i sufitu       

●  Oświetlenie LED        

●  Klimatyzacja

Elementy wyposażenia opcjonalnego 

w wariancie Comfortline

○ Fotel kierowcy Comfort PLUS

○ Reflektory LED z przodu

○ Lane Assist – asystent utrzymania pasa ruchu

○  Light Assist – asystent świateł drogowych (automatycznie włącza i wyłącza w odpowiednich warunkach 

światła drogowe)

○ Adaptive Cruise Control – aktywny tempomat

○ Side Assist – asystent zmiany pasa ruchu wraz z Rear Traffic Alert

○ Kamera cofania

○ Czujniki parkowania z przodu i z tyłu

○ Drugi akumulator (AGM) z przekaźnikiem rozłączającym 92 Ah / 520 A (8FB) 

○ Nawigacja

○ Klimatyzacja dwuparownikowa z nawiewem na przestrzeń pasażerską

○ Niezależne ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej

○ Ściana grodziowa za ostatnim rzędem siedzeń

○ Półka bagażowa za ostatnim rzędem siedzeń

○ Stopień boczny z wysuwem

○ Przygotowanie do przewozu niepełnosprawnych
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05 Podsufitka wykonana z jasnego materiału ze światłami LED i głośnikami.

06  Drzwi boczne: otwór drzwi przesuwnych o szerokości 1,3 m umożliwia swobodne wejście do drugiego i trzeciego rzędu foteli; 
istnieje możliwość wyposażenia pojazdu w elektrycznie wysuwany stopień boczny.

07  Przewóz osób niepełnosprawnych: Crafter Kombi może być przygotowany do przewozu osób na wózkach inwalidzkich w różnych 
konfiguracjach ustawienia wózków; najpopularniejsza konfiguracja umożliwia zamocowanie 2 wózków inwalidzkich w czwartym 
rzędzie siedzeń; nisko położona podłoga przednionapędowego Craftera pozwala na użycie najazdów do wózków, ale opcjonalnie 
może być zamontowana tylna winda.

08  Przestrzeń ładunkowa: pojemna przestrzeń za tylnym rzędem foteli umożliwia swobodny przewóz bagaży; przestrzeń bagażowa 
może być oddzielona od pasażerskiej opcjonalną przegrodą; samochód może być wyposażony w hak holowniczy do przyczepy 
o dopuszczalnej masie całkowitej 2,5–3,0 t, w zależności od rodzaju napędu i mocy silnika; opcjonalna kamera cofania 
z wizualizacją na ekranie radia.
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Samochód ten wykorzystuje technologię przyszłości. Źródłem 

jego napędu jest w pełni elektryczny silnik. Ten model został 

wyposażony w baterię litowo-jonową, którą można naładować 

do poziomu 80% w zaledwie 45 minut za pomocą szybkiej 

ładowarki. Wszystko to sprawia, że samochód jest wydajny 

i energooszczędny.

W 100% elektryczny samochód dostawczy  
dostępny w wersji Furgon lub Kombi.

• zużycie energii elektrycznej: 29,1 kWh/100 km (WLTP)

•  maksymalny moment obrotowy: 290 Nm

•  pojemność baterii: 35,8 kWh

• wallbox 0–100%: 5 godz. 20 min

•  maks. moc ładowania: 40 kW

•  gwarancja na baterię na 8 lat / 160 tys. km

•  darmowe przeglądy okresowe przez 4 lata
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Crafter Autobus
Crafter Autobus to pojazd, którym w zależności od wybranej 

wersji może wygodnie i bezpiecznie podróżować 

do 20 pasażerów. Dzięki elastycznym możliwościom, 

dotyczącym m.in. układu i rodzaju foteli, Crafter zaspokoi 

potrzeby transportowe każdej firmy.

Dane na podstawie świadectwa homologacji typu.

Crafter 50
•  maksymalna liczba miejsc: 1+19+1 stojący

•  tachograf cyfrowy

•  kategoria pojazdu: M2

•  uprawnienie do kierowania pojazdem: prawo jazdy kategorii D

•  długość zewnętrzna pojazdu: 7391 mm

•  wysokość zewnętrzna pojazdu: 2637 mm + klimatyzator 250 mm

•  napęd: spalinowy o mocy 177 KM TDI

•  skrzynia biegów: manualna lub automatyczna

•  napęd na oś tylną

•  prędkość maksymalna: zgodnie z badaniem „tempo 100”

•  świadectwo homologacji WE drugiego etapu



Układ siedzeń 1+16 1+1+19
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01  Kokpit: kierownica wielofunkcyjna, umożliwiająca obsługę radia i telefonu 
komórkowego; zintegrowany zestaw głośnomówiący Bluetooth; joystick 
automatycznej 8-stopniowej skrzyni biegów; seryjne radio Composition – 
opcjonalnie z nawigacją; tachograf nowej generacji Smart 4.0 z GPS.

02  Podwójne przyciemniane szyby panoramiczne z oznaczeniem wersji 
wyposażenia: Comfortline.

03 Przycisk STOP

04 Panel sterowania klimatyzacją i ogrzewaniem.

05 i 06
  Przedział pasażerski: 19 komfortowych foteli montowanych w szynach 

z regulowanymi podłokietnikami; przesuw poprzeczny foteli wewnętrznych; 
półki z kanałem AC i indywidualnymi nawiewami oraz oświetleniem LED; 
ewakuacyjny szklany luk dachowy; podłoga pokryta wykładziną 
antypoślizgową.

07 Półka na bagaż podręczny

08 i 09 
  Ergonomiczne wejście dla pasażerów: obniżony próg wejściowy 

z oświetleniem stopni, przedłużone drzwi oraz poręcze ułatwiające 
wsiadanie.

Wyposażenie

01

01

02

03

05 07 09

0807

04 06
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Najważniejsze elementy wyposażenia standardowego

w wariancie Comfortline

●  Adaptive ESP 9i – elektroniczny system stabilizacji toru jazdy uwzględniający obciążenie pojazdu

●  HBA – hydrauliczny asystent hamowania (wspomaganie hamowania awaryjnego BAS)

●  BDW – osuszanie tarcz hamulcowych

● Crosswind Assist – asystent bocznego wiatru

●  Hill Start Assist – asystent ruszania pod górę

●  Hamulec wielokolizyjny

●  Drugi akumulator (AGM) z przekaźnikiem rozłączającym 92 Ah / 520 A (8FB)

●  Centralny zamek

●  Seryjne radio ze wzmacniaczem autobusowym i mikrofonem 

●  Kierownica wielofunkcyjna, umożliwiająca obsługę radia i telefonu komórkowego

●  Fotele z regulacją oparcia montowane w szynach aluminiowych

●  Przesuw boczny dla środkowych foteli, trójpunktowe pasy bezpieczeństwa, zagłówki, skrajny podłokietnik

●  Seryjna klimatyzacja z nawiewem z kokpitu

● Druga klimatyzacja montowana na dachu pojazdu z dodatkową, niezależną sprężarką

●  Ogrzewanie niezależne od pracy silnika

●  Rozprowadzenie nadmuchu ciepłego powietrza w podeście pod fotelami

●  Półki na bagaż podręczny z oświetleniem LED i z kanałem AC

●  Szyby panoramiczne, podwójne, przyciemnione techniką barwienia w masie

●  Izolacja termiczno-dźwiękowa podłogi, boków, sufitu oraz drzwi, 

wykonana z maty poliuretanowej o grubości 10 mm oraz mat tłumiących

●  Wykończenie wewnętrzne okien wykonane z termoformowanego plastiku ABS w kolorze szarym

●  Wysłonki ścian bocznych poniżej linii szyb wykonane z szarego plastiku ABS, 

dodatkowo tapicerowane materiałem siedzeniowym

●  Podsufitka materiałowa

●  Podłoga pokryta wykładziną antypoślizgową

●  Podesty pod fotele z oświetleniem LED w korytarzu

●  Luk dachowy szklany, uchylny, pełniący funkcję wyjścia ewakuacyjnego

●  Młoteczki do zbicia szyb, umieszczone przy wyjściach ewakuacyjnych

●  Oznakowanie pojazdu zgodnie z wymaganiami Reg. 107 EKG ONZ

●  3 przyciski STOP rozmieszczone wewnątrz pojazdu

●  Obniżony próg i przedłużone drzwi pasażera. Poręcze ułatwiające wsiadanie

●  Panele z oświetleniem indywidualnym, oświetleniem głównym LED oraz nocnym

Elementy wyposażenia opcjonalnego

w wariancie Comfortline

○ Fotel kierowcy Comfort PLUS

○ Reflektory LED z przodu

○ Lane Assist – asystent utrzymania pasa ruchu

○  Light Assist – asystent świateł drogowych 

(automatycznie włącza i wyłącza w odpowiednich warunkach światła drogowe)

○ Adaptive Cruise Control – aktywny tempomat

○ Side Assist – asystent zmiany pasa ruchu wraz z Rear Traffic Alert

○ Nawigacja

○ Kamera cofania

○  Czujniki parkowania z przodu i z tyłu

○  Spojlery boczne lakierowane w kolorze nadwozia, lakierowanie zderzaków 

i zewnętrznych elementów tworzywowych w kolorze nadwozia

○  Telewizor 17”
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10  Bagażnik umożliwiający załadowanie 19 sztuk 
walizek podręcznych.



www.vwdostawcze.pl

Wszelkie prezentowane informacje, w szczególności zdjęcia, wykresy, specyfikacje, opisy, rysunki i parametry techniczne, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego 
powiadomienia. Prezentowane informacje nie stanowią zapewnienia w  rozumieniu art.  5561  §  2 Kodeksu cywilnego. Volkswagen Samochody Dostawcze zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w  prezentowanych wersjach. 
Przedstawione detale wyposażenia mogą różnić się od specyfikacji przewidzianej na rynek polski. Zamieszczone zdjęcia mogą przedstawiać wyposażenie opcjonalne. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje 
w umowie sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. Zastrzegamy sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie informacje prezentowane w niniejszym katalogu są aktualne na dzień 
publikacji materiału. W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki Volkswagen Samochody Dostawcze. 
Od 1 września 2019 r. wszystkie nowe lekkie samochody dostawcze wprowadzane na rynek muszą uzyskać homologację typu z wykorzystaniem procedury WLTP. WLTP zapewnia bardziej rygorystyczne warunki badania i bardziej realistyczne 
wartości zużycia paliwa/energii i emisji CO₂ w porównaniu do stosowanej to tej pory metody NEDC.
e-Crafter: w zależności od wariantu i wersji w cyklu mieszanym zużycie energii elektrycznej wynosi 29,1 kWh/100 km, emisja CO₂ w cyklu mieszanym 0,00 g/km.
Crafter Kombi: w zależności od modelu, wariantu i wersji zużycie paliwa w cyklu mieszanym wynosi od 5,2 l/100 km do 9,9 l/100 km, emisja CO₂ od 136 g/km do 260 g/km.
Dane na podstawie świadectw homologacji typu. Zużycie paliwa/energii elektrycznej i emisja CO₂ zostały określone zgodnie z procedurą WLTP.
Wszystkie produkowane obecnie samochody marki Volkswagen Samochody Dostawcze są wykonywane z materiałów spełniających pod względem możliwości odzysku i recyklingu wymagania określone w normie ISO 22628 i są zgodne 
z europejskimi świadectwami homologacji wydanymi wg dyrektywy 2005/64/WE. Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. podlega obowiązkowi zapewnienia wszystkim użytkownikom samochodów Volkswagen Samochody Dostawcze sieci 
odbioru pojazdów po wycofaniu ich z eksploatacji, zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 578). Więcej informacji dotyczących ekologii znajdą Państwo 
na stronie www.vwdostawcze.pl


